
Tijdens de raadsvergadering van 7 juli heeft de Raad van de

gemeente Echt-Susteren unaniem besloten om ook de 

resterende straten Kloosterveldstraat, Plevitsstraat en 

Wijerstraat te renoveren. Zo ook de Sint Joosterzijweg en

het gedeelte van de Kantstraat dat nog niet was gereno-

veerd. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een door

Mascha Verkoulen ingediende motie. Wij zijn blij dat hier-

mee de weg vrij is voor de verdere afronding van de brood-

nodige renovatie van de straten in Sint Joost.

Historie

Met het DorpsOntwikkelingPlan (DOP) Sint Joost werd gestart

met de renovatie van de riolering en de straten in Sint Joost.

Nadat het plein en de straten voor de kerk en gemeenschaps-

huis zijn aangepakt, werden de Caulitenstraat en Bosweg 

gerenoveerd inclusief het rioolsysteem, dat ook de waterover-

last moest tegengaan. Vervolgens waren de Sint Joosterbaan

en de Strumenkampstraat aan de beurt, met de bedoeling dat

daarna de overige straten in het Kloosterveld zouden worden

gerenoveerd. Echter vlak na het aantreden van de nieuwe 

coalitie in 2019 verdween het hiervoor gereserveerde geld naar

andere kernen van de gemeente. Dit tot grote ontsteltenis van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en natuurlijk de

inwoners van het Kloosterveld. Ook oud-wethouder Jac Dijcks

en raadslid Jo Verheesen van de fractie Samenwerking lieten

op dat moment in de Raad van zich horen over deze vreemde

gang van zaken. In de periode daarna hebben wij in goede sa-

menwerking met betrokken ambtenaren en raadsleden en in

het bijzonder ook raadslid Jan Cremers van DES geprobeerd

deze kwestie te repareren. Met de door Mascha ingediende

motie die door de Raad unaniem is gesteund, kunnen we nu

samen aan de slag. De riolering hoeft niet te worden vervangen,

omdat deze volledig intact is en minimaal nog 15 tot 20 jaar

meegaat. De renovatie moet einde 2022 gereed zijn.
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Toch renovatie resterende straten Kloosterveld

Het vervolg

Resterende stukje Sint Joosterbaan tot aan Kantstraat.

Samen met de aanwonenden is in de afgelopen maanden het

plan uitgewerkt. De uitvoering staat voor het najaar gepland.

Groenvoorziening Kantstraat en Sint Joosterzijweg

Op 20 juli is een eerste bijeenkomst met de bewoners van deze

straten geweest. Samen met hen wordt een plan uitgewerkt. 

De uitvoering is gepland voor het komende plantseizoen.

Aanspreekpunten voor dit project zijn Har Palmen, Charrel

Toebosch en Truus Rutten.

Kloosterveldstraat, Wijerstraat en Plevitsstraat

Samen met de bewoners van deze straten zal het plan worden

uitgewerkt. Meer informatie hierover volgt in een van de 

volgende uitgaves van’t Klökske.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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H. Missen en Misintenties augustus 2021

Zondag 25 juli 2021

Besloten mis: Doopsel Jolie Vaessen, 

ouders Maartje Verheesen en Jean-Pierre Vaessen

Zaterdag 7 augustus 2021

19.15 uur. H. Mis, Em. Deken Van Rens - Diaken Mestrom.

Voor: Joep Dircks, Jan en Bettie Maes wegens verjaardag.

Zaterdag 14 augustus 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Jan Linssen en overleden familie Linssen-Tholen,

Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen,

Har van der Goot vanwege hun verjaardagen.

Zaterdag 21 augustus 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Zus Janssen (jaardienst) en overleden leden

Familie Janssen-Brouwers, voor een zekere intentie.

Zaterdag 28 augustus 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Har van der Goot vanwege trouwdag.

Overleden

Op 18 juni jl. hebben we in de Landricuskerk te Echt 

afscheid genomen van Jac Waucomont. Hij heeft meer

dan een jaar de missen in Sint Joost verzorgd als acoliet.

Wij zullen hem missen. 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte in

deze moeilijke periode. 

Nieuwe benoeming van pastoor Rainer Kanke

Nadat ik 18 ½ jaar pastoor in Echt, 10 jaar in Ohé en Laak

en 8 ½ jaar in St. Joost mocht zijn, heeft de bisschop mij

gevraagd om pastoor te worden van de grote stadsparochie

Marcellinus en Petrus te Geleen, een fusieparochie uit negen

parochies.

Natuurlijk valt mij het afscheid niet gemakkelijk.

Dierbare herinneringen blijven voor mij:

• de persoonlijke ontmoetingen die ik met velen van u

mocht hebben, 

• de talloze gelegenheden waarbij wij samen de kracht van ons

geloof mochten ervaren in blijde en droevige momenten,

• de openheid van jong en oud bij de kinder- en volwassen-

catechese, en

• de steun en vriendschap die ik van menigeen in de loop

der jaren heb gekregen.

Maar tot het wezen van elke christen hoort het, dat je een ge-

zondene bent. Dat geldt in het bijzonder voor een priester.

Daarom laat ik mij in gehoorzaamheid aan de bisschop weer

zenden naar een nieuwe parochie en een nieuwe uitdaging.

Mijn afscheid is gepland in het weekend van 4 en 5 september.

Nadere berichten over de invulling ervan volgen nog.

Uiteraard is het bisdom al op zoek naar een opvolger voor

mij. Graag vraag ik om uw gebed om deze grote opdracht

met Gods hulp aan te kunnen.  

Jullie pastoor Rainer Kanke.

Met Maria op weg
Als je naar de lucht hemel kijkt, zie je vaak wolken. Deze

hebben alle mogelijke vormen en figuren. En als je aan kin-

deren vraagt wat ze erin zien, krijg je verschillende 

antwoorden. De een ziet een olifant, terwijl dezelfde wolk

voor een ander kind iets totaal anders betekent. Hetzelfde

doet zich trouwens ook voor bij kunst. Eenzelfde voorwerp

wordt anders gezien door personen. Dezelfde werkelijk-

heid wordt verschillend beleefd.

Dit is door de geschiedenis heen ook met Maria gebeurt.

Veel verschillende beelden en aspecten zijn getoond en 

ontwikkeld. Maria betekent geborgenheid, zachtheid, 

mededogen. Ze is een vrouw die niet beoordeelt of veroor-

deelt, maar die ruimte geeft om een eigen weg te gaan. Maar

ze is er wel altijd. Een vrouw die met twee voeten op de

grond staat. En in vol vertrouwen op God een positieve kijk

op de toekomst heeft. Ze wil vooral bijdragen tot een recht-

vaardige wereld. Dat lezen we telkens opnieuw in de bijbel.

Ze wordt beschreven als de vrouw die vecht met het kwaad,

vaak verbeeld door een draak. En ze is niet alleen maar

zacht en lief. Ze is daadkrachtig en komt op voor de onder-

drukten. Ze strijdt voor gerechtigheid en bevrijding. Men-

sen op de vlucht uit situaties waar een mensenleven niet in

tel is, asielzoekers. Mensen in de pijn en ellende van het

leven. Mensen in de greep van de angst en de armoede, zij

die afhankelijk zijn van voedselbanken. Maria kent het. Ons

verdriet, onze angst is ook haar verdriet. Maria ervaart de

pijn, ook van hen in oorlogstijd, in vluchtelingenkampen,

in honger en nood. Haar kind werd geboren terwijl ze 

onderweg was, en kort na haar geboorte moest ze op zoek

naar asiel in Egypte.

Strijdlustig roept zij op dat Yahweh God groots is in zijn

daden. Barmhartig, reddend, heilig en niets ontziend ten

aanzien van hen die zijn Woord niet eerbiedigen. Het is het

verlangen dat in het hart van velen leeft. En tegelijkertijd

de verontwaardiging om zoveel vreselijk onrecht in onze

wereld dat erom vraagt om bestreden te worden.
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Maar Maria staat ook voor de hoop. Rijkdom en macht 

en bezit zijn niet het belangrijkste in de ogen van God. 

Integendeel. Hij laat zijn ogen neervallen op een jonge

vrouw die in die maatschappij, het jodendom van die tijd,

geen rechten had. Met haar sluit God een verbond, een 

verbond dat zal leiden tot de redding van de wereld. Niet

met de machtigen van de aarde, maar met iemand, een

meisje, dat in de ogen van haar wereld niet meetelde, niets

te betekenen had. 

Er is dus hoop voor de onbeduidende mensen, voor hen aan

de onderkant van de samenleving, want ze zijn groot in de

ogen van God.

Wij kunnen in het voorbeeld van Maria inspiratie opdoen.

Zo is de verering van Maria iets voor ieder die probeert van

deze wereld een goede, rechtvaardige en vreedzame wereld

te maken. Zowel in alledaagse dingen, alsook in de grote

wereld waarvan wij allen deel uitmaken. Want er is nog veel

te doen om onze wereld te verbeteren. Er is werk aan de

winkel. Maar om dit waar te maken heeft God ons nodig.

Mensen die elkaar in alle eenvoud van dienst zijn.
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Zomeravonden 
St.Joost
Eind 2019 ontstond het idee om naast een bedrijf in licht

en geluid, Explosive Sound & Light, een nieuw onderdeel

te starten in het organiseren van feesten en evenemen-

ten. Begin 2020 was het zover. Orange X Events was een

feit. Maar corona sloeg in als een bom. Nu, zo’n anderhalf

jaar later, durven we de stap te maken en een aantal Zo-

meravonden te organiseren. Dit als start van het nieuw

toegevoegde onderdeel in het bedrijf.

Orange X Events organiseert feesten en evenementen voor de

particuliere en zakelijke klant, waarbij we kijken naar de 

mogelijkheden van de locatie en de wensen van u als klant.

Dit begint met een vrijblijvend verkennend gesprek. Daarna

geven wij dit handen en voeten zodat er uiteindelijk een con-

creet plan ontstaat waarmee we aan de slag kunnen gaan. 

Om te vieren dat we nu open mogen, organiseren 

we samen met collega’s en artiesten eind augustus 

en begin september enkele Zomeravondconcerten en een

Limburgse barbecue. De bekende artiesten Ivo van der Bijl,

Jos van Rens en Robert Green zullen allemaal een concert

verzorgen en Veldeke Krink Echt organiseert een avond vol

verhalen voor hun leden. Wanneer hiervoor nog plaatsen

beschikbaar zijn, kunt u deze na 13 augustus via de onder-

staande website reserveren. 

Als klap op de vuurpijl organiseren we een barbecue met

als thema Limburgs Genieten, waarbij de producten van

Limburgse bodem komen. Eén en ander omlijsten we met

informatie over de gebruikte producten en bijzondere

barbecue. We sluiten de avond af met Spik & Span!

De Zomeravonden organiseren we op ons eigen terrein,

Hingenderstraat 19, St. Joost. 

Wilt u meer lezen over Orange X Events, of uw zitplaatsen

reserveren, neem dan een kijkje op www.orangeXevents.nl

Ivo van der Bijl  – ‘Op reis met Ivo’
z o n d a g  2 9  a u g u s t u s

Jos van Rens – ‘Kietelsteen’
d o n d e r d a g  2  s e p t e m b e r

Robert Green – ‘Songs From Where The Heart Is’
v r i j d a g  3  s e p t e m b e r

locatie zomeravonden:
Hingenderstraat 19, St. Joost

meer informatie & tickets:
www.orangeXevents.nl

O r a n g e  X  E v e n t s  v o o r  d e  o r g a n i s a t i e  v a n  u w  f e e s t  o f  e v e n e m e n t .  P a r t i c u l i e r  o f  z a k e l i j k .

Zomeravonden in St. Joost
Limburgs Genieten – van de BBQ

z a t e r d a g  2 8  a u g u s t u s

Nieuws van de Zonnebloem
Op dinsdag 31 augustus starten we weer met onze tweewekelijkse handwerkmiddagen in 

Het Patronaat in St. Joost (aanvang 13.30 uur). Iedereen is van harte welkom; ook als u alleen

een kopje koffie wilt komen drinken. Voor meer info kunt u bellen naar 06 22 49 91 80.

Bivak 2021
We zijn blij te kunnen melden dat het aantal aanmeldingen vergelijkbaar is met 

voorgaande jaren. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen en is inmiddels 

de accommodatie en de omgeving gaan bezichtigen. Kortom, voor zover loopt alles op schema en gaan we ervan uit dat

we op 23 augustus met zijn allen kunnen starten met een schitterende bivakweek op de Willyhoeve in Bergeijk. Zoals

elk jaar werken we voor de ouderavond met een thema. Het thema voor 2021 is “De boerderij”.  Meer info over de 

accommodatie en de omgeving is te vinden op de website www.willyhoeve.nl

Puntje van aandacht op dit moment is nog de organisatie en invulling van de kookstaf, 

echter blijven we positief en gaan ervan uit dat ook dit tijdig wordt opgelost.

Voor vragen en informatie met betrekking

tot het bivak, kun je contact opnemen met 

Mirjam Claessen, telefoon 06 10 21 92 94 

of Chantal van Dort, telefoon 06 27 44 26 64.
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Kopijdatum Klökske september

15 augustus

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is 

’t Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In

’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie Os

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

Klökske worden in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,

Nieuw Sjarabang kunstwerk in Sint Joost onthuld

Op 19 juni is het nieuwe Sjarabang kunstwerk onthuld. Dit gebeurde door wethouder Marianne Bruysten en de leden

van Stichting Kunst- en Cultuurraad samen met de makers Wil Hodzelmans en een groep kinderen.

Wil Hodzelmans werd benaderd door ‘Sja-

rabang’ om het thema uit te beelden en een

kunstwerk te bedenken voor St. Joost. Het

thema van het project was Vrede/Vrijheid.

Wil nam als basis een song van John Len-

non van de Beatles: ‘Give peace a chance’.

Samen met een groep kinderen van onder

andere de jeugdfanfare werd het kunst-

werk vormgegeven.

Negen woorden, negen zingende kinde-

ren, die rondom een onvolledig vredeste-

ken staan. We hopen lang van dit mooie

kunstwerk nabij ’t Patronaat en de kerk te

mogen genieten!

Foto Jan Valentijn

Eerste scootmobieltocht geslaagd

Sint Joostertrimloop 

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 7 augustus de 434ste trimloop.

Het parcours is uitgezet in de bossen rondom het sportpark “Tussen

De Berken”en loopt over goed begaanbare (bos)paden. De afstanden

die gelopen kunnen worden zijn: 2,5  km, 5,0 km, 7,5 km, 10 km,

12,5 km en 15 km. 

De start is om 16.00 uur op het sportpark aan de Schrevenhofsweg.

Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. Het inschrijf-

geld is 1,50 euro voor volwassenen en 0,75 euro voor de jeugd jon-

ger dan twaalf jaar.

Na afloop kan men in de kantine onder het genot van een kop koffie

gezellig napraten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden

onder het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN

De eerste scootmobieltocht, georganiseerd door Stichting Ge-

meenschapsbelangen St. Joost in het kader van “Sint Joas

broesj” mag een succes genoemd worden. Op vrijdag 16 juli

jl. verzamelden in totaal 30 scootmobielers, begeleiders, vrij-

willigers en verkeersregelaars zich in ’t Patronaat te St. Joost

waar onder het genot van koffie/thee en cake iets verteld

werd over het ontslaan van deze tocht en de tocht zelf. 

De tocht ging vanuit St. Joost, door natuurgebied het Kranen-

broek via de Brugweg, Annendaalderweg en Boekhorstweg naar

de pauzeplaats bij Fika, het mooie buitenterras bij Aspergewin-

kel Goertz aan de Veestraat te Maria Hoop. Daar stond de koffie

met vlaai klaar, aangeboden door de gemeente Echt-Susteren.

Na de pauze ging de tocht verder langs de Heerdstraat terug

naar St. Joost. Binnen de gemeente liggen vele mooie, veilige

fietspaden. Dankzij de inzet van een 8-tal verkeersregelaars

werd de tocht veilig begeleid. Ondanks 2 pechgevallen on-

derweg hebben de deelnemers genoten; en daar ging het om!

Dank aan alle sponsoren, want dankzij hen was deze tocht

voor de deelnemers gratis en bovendien ontving iedereen als

aandenken een draagtas met inhoud.

Dank ook aan de verkeersregelaars, per fiets, motor of auto.

Zonder hen was het niet mogelijk geweest om deze tocht vei-

lig te organiseren.

Dank aan iedereen die op welke wijze dank ook een bijdrage

heeft geleverd!Foto Frans Thoolen

Groenonderhoud De Wei
Wij hebben tegen een financiële vergoeding het groenonderhoud van

de perken op De Wei en bij het wegkruis op de hoek kantstraat Heerd-

straat van de gemeente geadopteerd. Regelmatig plannen we een 

zaterdagmorgen om het onderhoud te doen. Met het groeizame weer van

de afgelopen tijd moet dit wat vaker gebeuren. Vanaf nu willen we ook

af en toe op donderdagmorgen een paar uurtjes onderhoud doen. Vind

je het leuk om ook een handje te helpen? Laat het dan even weten via

gemeenschapsbelangen@ziggo.nl of aan Ton Vos, telefoon 06 21 82 15 99.

Sint Joas Broesj Café op woensdagmiddag
Op woensdagmiddag is het café in ’t Patronaat van 13.00 tot 17.00 uur

geopend voor vrije inloop. Het doel is elkaar even gezellig te kunnen

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Er kan bij-

voorbeeld een spelletje worden gespeeld en ook kan van laptops of ta-

blets gebruik worden gemaakt.
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Juli 2021

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Wo 28 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Do 29 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Augustus 2021

Za 07 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 23 Jeugdwerk St. Joost Vertrek bivak Bergeijk

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost Ouderavond bivak 19.00 Bergeijk

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 31 Zonnebloem St. Joost Welfare 13.30 ‘t Patronaat

September 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein       

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Oktober 2021

Vr 1 Jeugdwerk Start kinderwerk

Za 02 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Zo 31 Jeugdwerk Halloween 18.30

November 2021

Za 06 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein       

Wo 10 Jeugdwerk St. Maarten 18.30

Zo 21 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas 13.00

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

December 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein     

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis


